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Motion 21 

Skiftformstillägg 
 

Inlämnad av: 

Teknik och Motor avdelning Norra 
 

Förening: 

Ledarna inom Teknik och motor 
 

Bakgrund: 

Idag har vi många medlemmar inom olika branscher och verksamheter som följer sina 
medarbetares arbetstider. Vilket innebär att flertalet jobbar två och treskift eller andra 
arbetstidsformer.  
 
I teknikavtalet finns det inget som reglerar ersättning för skiftformstillägg utan endast för 
obekväm arbetstid. Att på lokal nivå utan stöd av Teknikavtalet förhandla fram en sådan 
ersättning för våra medlemmar är inte alltid lätt. I vissa fall kan det innebära att en 
skiftgående Ledare har sämre lön än sin underställda personal. Så här ser det ut i 
Teknikavtalet Metall Mom.3 Skiftformstillägg vid skiftarbete utgår skiftformstillägg i procent på 
månadslönen enligt följande: Intermittent treskiftsarbete 1,65% kontinuerligt treskiftsarbete 
8,9% kontinuerligt skiftarbete med storhelgsdrift 10,25% ständigt nattarbete 2,85%. 
 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
 

att  förbundsstyrelsen verkar för att få igenom en förändring som ger våra 
 medlemmar rätt till skiftformstillägg  

att  förbundsstyrelsen ser till att de som förhandlar med teknikarbetsgivarna verkar 
 för att skiftgående Ledare får skiftformstillägg inskrivet i Teknikavtalet. 
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Motionssvar 
 

Motion 21 

Skiftformstillägg 
 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen uppfattar att motionären pekar på en fråga som även adresserats 
i förslaget till nytt förbundspolitiskt program, nämligen chefers förutsättningar, värdet 
av ledarskap och att ingen ska behöva förlora på att ta ett chefsjobb. Detta är viktiga 
frågor som Ledarna behöver arbeta vidare med under kommande kongressperiod. 
Det kan göras på olika sätt och med ett chefsperspektiv.   

Motionärens yrkande handlar om innehållet i ett av Ledarnas många kollektivavtal. 
Enligt det system som Ledarna har utformat för sin förhandlingsverksamhet är detta 
inte en fråga för kongressen. Krav eller förslag på ändringar i kollektivavtalen drivs i 
förhandlings-delegationerna varför styrelsen avser att vidarebefordra motionärens 
förslag till aktuell förhandlingsdelegation.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar  
att  motionen ska anses besvarad och vidarebefordra motionärens förslag till 

aktuell förhandlingsdelegation 
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